
 

Antrojo susitikimo ataskaita 

Samokov, Bulgaria 
Susitikime dalyvavo penkiolika dalyvių iš 

aštuonių  šalių. Aplankėme Samokovo miesto 

Verslo centrą - Verslo inkubatorių, kuris 

veikia kaip nevyriausybinė organizacija, 

įsteigta su Jungtinių Tautų Vystymo 

Programos technine pagalba pagal projektą 

„Karjeros galimybės per verslo paramos 

projektą“ (JOBS). Vienas sėkmingiausių 

BCBI projektų yra "Močiutės nėrinių 

atgaivinimas" su Chitalishte „Lyuboslovie“, 

kuris ir buvo pristatytas susitikimo metu. 

Dalyviai buvo supaţindinti su tradiciniu 

siuvinėjimu ir nėrinių pavyzdţiais iš 

Samokovo bei kitų Bulgarijos regionų, taip 

pat su bulgarų moterų naudojamomis 

technologijomis, medţiagomis ir modeliais. 

Po praktinio uţsiėmimo projekto dalyviai 

apsilankė pas Samokovo savivaldybės merą. 

Čia jie susipaţino su savivaldybės vykdomais 

projektais, politine situacija, problemomis,  

susijusiomis su vietos bendruomene. Buvo 

pasidalinta patirtimi, kaip viskas vyksta  

panašiuose regionuose kitose ES valstybėse. 

Kitas įdomus vizitas buvo į meno mokyklą, 

kuriai vadovauja vietinė menininkė Penka 

Boyanova, mokanti vaikus mozaikos, vitraţo 

ir tekstilės technologijų ir menininkas Ivanas 

Ivanovas, dėstantis medţio droţybos 

paslaptis. 
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TURINYS 

 

Antrojo projekto susitikimo 

ataskaita: 

      Samokov, Bulgarija 

 

Kultūrų turgus 

 

Pavasario tradicijos –Velykų 

ir pavasario šventės  

projekto partnerių šalyse 

 

Antrasis partnerių 
susit ik imas 
Samokove 
 

Antrasis projekto 

susitikimas vyko  

vasario 10-11 dienomis 

Samokove, Bulgarijoje.  

 

Susitikimo metu projekto 

dalyviai aplankė Samokovo 

miesto verslo inkubatorių,  

savivaldybės merą ir meno 

mokyklą, kuri išlaiko gyvas 

Bulgarijos rankdarbių 

tradicijas.  

 

NAUJIENOS 

 

Sveiki atvykę į YOCAIT 

projektą 

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/  

*** 

Trečiasi projekto susitikimas 

vyks    2011 m. liepos 4 -6 

dienomis Šakiuose, 

Lietuvoje 

*** 

Moterų klubas iš Somokovo 

turi naują tinklapį: 

http://www.club.handmade-

bg.com 

*** 

Paroda “Bulgarijos nėrinių 

magija” 21.03 – 15.04.2011, 

Veliko Tarnovo miestas, 

Bulgarija.  

Moterų klubas iš Somokovo 

su malonumu praneša, kad 

dalyvaus šioje parodoje.  

 

 

Antrasis YOCAIT naujienlaiškis! 

„Tu gali tai padaryti! – 

moterų motyvavimas turėti 

savo verslą“ (YOCAIT) yra 

projektas, finansuojamas 

pagal „Grundtvig“ mokymosi 

partnerystės programą Euro-

pos Sąjungoje. Projekto 

komandą sudaro aštuoni 

Europos partneriai iš 

Vokietijos, Čekijos, Turkijos, 

Vengrijos, Italijos, Lietuvos, 

Estijos ir Bulgarijos. 
 

http://businessthroughcreativityyocait.weebly.com/
http://businessthroughcreativityyocait.weebly.com/
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YOCAIT naujienos bus skelbiamos 

kas ketvirtį.  

Kiekviename leidime pristatysime 

konkrečiai šaliai būdingus amatus ir 

tradicinius darbo metodus. Tai leis 

susipaţinti su projekto dalyvių šalimis 

iš jų kūrybinės pusės ir galbūt 

pasisemti idėjų savo darbui. 
 

Kultūrų turgus 

Pavasario tradicijos Europoje 

GH 

Viena iš įdomiausių Bulgarijos pavasario 

tradicijų, kurios vis dar laikomasi šiandien, yra 

dėvėti martenicas, kurios vaidino amuletų, 

apsaugančių juos dėvinčius nuo blogio, vaidmenį. 

Martenica yra nedidelis papuošalas, pagamintas 

iš baltų ir raudonų siūlų ir dėvimas nuo kovo 1 iki 

maţdaug kovo pabaigos (arba iki tol, kol asmuo 

pirmą kartą metuose pamato gandrą, kregţdę ar 

jaunųjų medį). 
 

CHESTITA BABA MARTA /Kovo 1, Bulgarija/ 

Tradicija yra susijusi su ateinančio pavasario sveikinimu. Martenicos paprastai 

būna raudonos ir baltos. Buvo manoma, kad raudona spalva turi magišką galią, o 

abi spalvos suteikia vaisingumą ir klestėjimą, bei apsaugo ţmones nuo blogos 

akies ir ligų. 

Martenicomis taip pat buvo aprišami naujai gimę naminiai gyvūnai, vaismedţiai, 

aviliai, vynmedţiai, ir puošiama namų pastogė. Tipiška martenica yra "Pizho ir 

Penda" / dvi maţos lėlės - berniukas ir mergaitė/. Martenica paprastai dėvima ant 

drabuţių, šalia apykaklės, arba aplink riešą. 

 

 

PARODA 

“BULGARIJOS NĖRINIŲ 

MAGIJA” 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NEVRUZ / Kovo 22-23/, Turkija 
 

Nevruz festivalis yra švenčiamas kovo 

22-23, kai Tahtaci Turkomans (medţio 

darbuotojas) įkopia į aukštąjį klevą. Čia 

mes galime pamatyti senąją Turkijos 

tikėjimo sistemą, dalį protėvių kulto 

bruoţų. Kovo 22, prieš Nevruz dieną, yra 

dţiaugiamasi Nevruz atėjimu ir ši diena 

yra skirta Nevruz šventės pasiruošimui, 

pavyzdţiui, valomi namai ar ruošiamas 

maistas. 
 

VELYKOS 

Daugelyje ITALIJOS miestų penktadienį arba šeštadienį prieš velykas (itališkai 

Pasqua) vyksta iškilmingos religinės procesijos. Daug baţnyčių turi specialias 

Mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus statulas, kurios vaidina didelį vaidmenį 

procesijose. Statulos gali būti iškilmingai nešamos per miestą ar išstatomos 

pagrindinėje aikštėje. 
 Parado dalyviai daţnai dėvi tradicinius senovės 

kostiumus. Procesijose kartu su palmių lapais 

daţnai naudojamos alyvų šakos, kuriomis 

puošiamos baţnyčios. Didţiausios ir populiariausios 

mišios yra laikomos prie popieţiaus Šv. Petro 

Bazilikos. Didįjį penktadienį šalia Koliziejaus 

Popieţius švenčia Via Crucis Roma. Didţiulis 

kryţius su deginamais fakelais apšviečia dangų. 

Kiekviena kryţiaus stotelė yra aprašyta keliomis 

kalbomis. Pabaigoje popieţius duoda palaiminimą. 

Velykų pirmadienį (la Pasquetta), kai kurie miestai 

rengia šokius, nemokamus koncertus ar neįprastus 

ţaidimus, kuriuose daţnai naudojami kiaušiniai. 
 

***  

TRADICINIAI VELYKŲ 

PUOŠYBOS ELEMENTAI 

Originalus kiaušinių 

dekoravimo Bulgarijoje būdas. 

Naudojamos įvairios raudonos 

arba žalios sėklos – pupelės, 

ryžiai, lęšiai. 

 

Į patiekalų, patiekiamų Navruz šventės dieną sarašą, 

įeina kepiniai su špinatais, kiaušiniai nudaţyti 

naudojant svogūnų lukštus, plonos tešlos duona, 

Birmos saldumynai, saldainiai, skrudinti ţirneliai. 

Šiuo metu giminės ir kaimynai pradeda lankyti vieni 

kitus. Kovo 23 dieną ţmonės keliasi labai anksti. 

Kiekvienas turi aplankyti kapus ir prie jų išgerti kavos 

ar arbatos. Vėliau ţmonės eina kartu valgyti. Per 

pietus jie groja muzikos instrumentais ir dainuoja 

liaudies dainas, ant medţių yra pakabinamos 

sūpuoklės, o vaikai leidţia aitvarus, kurie vadinami 

"bayrak" (vėliava). Per šią šventę visi būna pakilios 

nuotaikos. Yra atleidţiamos kitų ţmonių nuodėmės. 

Tarp Yoruks (klajoklių piemenų tauta Anatolijoje), 

Nevruz yra laikoma ţiemos pabaiga ir pavasario 

pradţia. 

 

 

 

 

Velykų medis Vokietijoje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadangi šokoladas  

XX amžiuje tapo labai popu-

liarus, šokoladiniai kiaušiniai 

Italijoje pradėjo keisti dažy-

tus vištos kiaušinius. Šoko-

ladiniai Velykų kiaušiniai da-

bar yra populiariausia Velykų 

dovana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationstechnologie-
Lösungen 

LIETUVOJE ţodis „VELYKOS“ buvo pasiskolintas iš Baltarusijos ir 

reiškia "svarbią dieną." Ţodis yra labai tikslus, nes Velykos yra viena 

iškilmingiausių metų švenčių Lietuvoje. Per šią šventę krikščioniškieji 

elementai (Kristaus prisikėlimas) susijungia su lietuvių pagoniškomis gamtos 

atgimimo ar jos pabudimo iš ţiemos miego tradicijomis. 

Švenčių savaitė prasideda Verbų sekmadienį, kai visas krikščioniškasis 

pasaulis švenčia iškilmingą Jėzaus atėjimą į Jeruzalę. 

Tą dieną daug ţmonių eina į baţnyčią ir atsineša "verbą", specialią Verbų 

sekmadienio puokštę, pagamintą iš sausų gėlių. Verbos turi tą pačią simbolinę 

prasmę kaip palmių šakos Pietų šalyse. 

BULGARIJOJE sekmadienis prieš Velykas 

yra vadinamas Cvetnitca (Gėlės diena) arba 

Vrabnica (karklo diena). Šią dieną visi eina į 

baţnyčią, iš kur yra imamos pašventintos 

gluosnių šakelės ir vainikai, kurie, kaip 

manoma, apsaugo ir suteikia ţmonėms 

sveikatos. Per Cvetnicą visi vyrai, moterys ir 

vaikai, kurių vardai turi gėlių ar medţių 

pavadinimus, švenčia savo vardo dieną. Per 

vardadienius, kiekvienas yra kviečiamas į 

švenčiančiojo namus, nereikalaujant jokio 

išankstinio kvietimo. Savo vardo dieną per 

Cvetnicą švenčia Margarita, Daisy, Violeta, 

Lilly, Rosa, Laura, Veneta ir Cvetan arba 

Cvetana. 
 

Kadangi Velykos yra Gavėnios sezono 

pabaiga, maistas vaidina didelį vaidmenį 

šių švenčių metu. Tradicinis Velykų 

maistas - ėriuko arba oţkos mėsa, 

artišokai, specialiai iškepta duona, kuri 

skiriasi priklausomai nuo regiono. 

Pannetone ir Colomba (balandţio 

formos) duonos yra daţnai dovano-

jamos, kaip kad yra dovanojami 

tuščiaviduriai šokoladiniai kiaušiniai, 

kurių viduje randamas siurprizas. 

 

 

 

 
 

Velykos Bulgarijoje yra švenčiamos tris dienas 

iš eilės. Pirmoji yra visada sekmadienį, kai visi 

eina į oficialias pamaldas. Ţvakė, kuri yra 

deginama visos pamaldų procesijos metu, turi 

būti parsinešama namo vis dar deganti. Visi 

kaunasi daţytais kiaušiniais juos dauţdami 

vienas į kitą. Asmuo, kurio kiaušinis 

stipriausias bus sveikiausias visus metus. 

Sveikinimas "Hristos vozkrese" ( Kristus 

prisikėlė) yra naudojamas 40 dienų. 

 

 

 

***  

TRADICINIAI VELYKŲ 

PUOŠYBOS ELEMENTAI 

Vaško technika /Lietuva/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natūralių medžiagų technika 

/Lietuva/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raižymo technika /Lietuva/ 



 

Čekų tradicinis velykų maistas. 

Velykų maistas simbolizuoja 

ateinančio pavasario dţiaugsmą, 

taip pat naują gyvenimą, gerą 

sveikatą, derliaus nuėmimą, 

pasitenkinimą ir laimę. Jis taip 

pats simbolizuoja krikščionių 

tikėjimo istoriją, Jėzaus Kristaus 

mirtį ir atgimimą. Ţaliasis 

ketvirtadienis yra laikomas 

paskutine Dievo vakariene ir Judo 

išdavyste. Tai yra faktas, kad 

pavasaris jau prasidėjo, ţydi gėlės, 

ţaliuoja lapai, gamta atgyja, ir 

mūsų organizmas reikalauja 

vitaminų. Būtina valgyti ţalią 

maistą (špinatus, ţoles, kopūstus, 

ţirnius) Ketvirtadienis yra šilto 

pyrago su medumi, vadinamo 

„jidasky“ ir valgomo pusryčiams, 

diena. Pyragą Judas kepė, tam, kad 

įtiktų Jėzui ir gautų jo atleidimą. 

Didįjį penktadienį Jėzus buvo nukryţiuotas. Tai liūdesio diena. Yra įprasta 

valgyti bulvių sriubą , duonos sriubą, arba lengvą maistą be mėsos, pavyzdţiui, 

vaisių koldūnus, pupelių salotas, duoną su sūriu. Per Baltąjį šeštadienį tikintieji 

medituoja ir laukia Jėzaus prisikėlimo Velykų naktį. Pasninkas baigiasi. Ateina 

laikas valgyti mėsą ir Velykų dilgėlių uţpilą. Keptas Velykų pyragas ir ėriukas 

simbolizuoja aiškumą ir aukas. Kristus prisikėlė iš numirusių sekmadienį per 

saulėtekį. Velykų sekmadienį yra priimtina švęsti kartu su visais šeimos nariais, 

mėgautis valgiu. Tai laikas, kai yra dekoruojami kiaušiniai. Velykų laikas yra 

laimingų ţmonių atostogų laikas, susijęs su gausiu maistu, pavasario švente, 

gamtos pabudimu, ir tikėjimu gerais ţemės ūkio metais ir laimingu gyvenimu. 
 

Informacija apie projekto 

veiklas ir apie partnerius 

mūsų tinklapyje 

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/ 

 

Apsilankykite mūsų 

tinklapyje 

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/ 

kuriame rasite daugiau 

informacijos apie pavasario 

ir Velykų tradicijas partnerių 

šalyse 

 

 

Jei jus domina 

bendradarbiavimas su 

mumis YOCAIT projekte, 

prašome susisiekti su  

Jana Dobbelstein 

jana.dobbelstein@wisamar.de 

 

 

Mes laukiame Jūsų idėjų, 

paramos ir kūrybinių 

pasiūlymų  

 

 

Wisamar 

Bildungsgesellschaft mbH 

Heinrichstrasse 39/41 

04317 Leipzig 

Germany 

Tel.:  +49 (0) 341 6877 682 

Fax.: +49 (0) 341 6981328 

www.wisamar.de  

Koordinatorius: 
Wisamar Bildungsgesellshaft, Germany 

Contact: jana.dobbelstein@wisamar.de 

Partners: 
Agentura GAIA, Check Republic 
Contact: marie@mariehaisova.cs 
Eurogems, Italy 
Contact: simonecaramel@yahoo.it 
Legal Protection Public Benefit Association, Bulgaria 
Contact: irenakoen@yahoo.com 
MESEV, Turkey 
Contact: MESEV@ttnet.net.tr 
Mittetulundusuhing Euro Kalliskivid, Estonia 
Contact: euro.kalliskivid@mail.ee 
Notars Fundation, Hungary 
Contact: level@sarkozyildico.hu 
Women’s Activity Club of Sakiai, Lithuania 
Contact: agrinka@yahoo.com 
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